
Referat STYRELSESMØDE, torsdag d. 06. oktober. 2022 kl. 17.00  

Vært: Anders, 25271015 

Adresse: Spar Nord, Danmarksgade 48, 9900 Fr.havn 

Deltagere: Anders K., Lene (IS) Hans Henrik, Birgitte, Thor. Viviann og Søren Frederiksen med til og 
med pkt 3. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden - ok 

 

2. Godkendelse af referat fra 25. august - ok 

 

3. Samspil mellem Ungdomsskolen, Fritidskonsulenten og FUF 

• Hvad kan vi hver især bidrage med? 

• Hvordan kan vi spille hinanden gode? 

• Informationer på tværs? 

• Fælles projekter? 

• Ungelederuddannelse? 

Der var en bred drøftelse af samspillet mellem parterne, alle synes om ideen med en 

ungelederuddannelse. Det påpeges, at vi i arbejdet med dette skal være sikre på de unges behov og 

ønsker, så det ikke bliver et fejlskud. I KFU er der stor fokus på frivillighed pt, og i Ungdomsskolen 

har de netop deltaget i et meget godt netværksmøde med bla.SSP.  

Måske kan vi etablere et forum med Ungdomsskolen, SSP, Søren F, FUF og IS (evt andre) for at få 

lavt et tværgående netværk.  

Måske skal vi endda gå efter at blive den bedste børne/unge kommune i fremtiden? 

 

4. Bordet rundt  

Idrætssamvirket skal komme op med en skitseret plan, inden vi kan gå videre med drøftelser om 

endnu tættere samarbejde. 

  

5. Tilskudsordning  

• Gennemgang af høringssvar fra FUF. Vi har fået flere tilkendegivelser fra 

medlemsforeninger (og også en enkelt ikke-medlem) 

 

6. KFU og FOU  

• Referat FOU 29.08.22 vedhæftet 

• Referat KFU 08.09.22 samt 06.10.22 findes her 

https://www.frederikshavn.dk/politik/dagsordener-og-referater/ 

 

7. Samarbejdsaftalen ml. FUF og Fr.havn Kommune 

• Samarbejdsaftale gennemgået og drøftet. I forhold til aftalen fra 2020, er formuleringerne 

næsten det samme, bortset fra at vi nu skal gå fra ”at arbejde med” til at ”sikre”, f.eks 



foreningstilbud. Dette med et tilskud, der er reduceret med 50 %. På baggrund af 

gennemgangen kontakter Anders Tanja for afklaring af formuleringer og justering. 

 

8. Kalenderen 

• Erhvervs Get-Together 13. oktober – Anders deltager 

• Temamøde i Kolding 5. november – Henrik og Birgitte deltager, måske Lene 

 

9. Evt. 

 

 


